1. pôstna nedeľa B
POKUŠENIE NA PÚŠTI
Podľa Mk 1, 12 - 15
Pán Ježiš odišiel na púšť. Chcel sa tam modliť, aby mu Boh pomáhal, keď
bude ľuďom rozprávať o Božom kráľovstve. Na púšti bol štyridsať dní. Prišiel
k Nemu aj diabol a pokúšal ho. Pán Ježiš ale diabla zakaždým odohnal.
Potom odišiel Pán Ježiš do Galiley a začal ľuďom hovoriť: „Priblížilo sa
Božie kráľovstvo. Zmeňte svoje správanie a uverte tomu, čo vás učím.“

Pán Ježiš odmietol všetky pokušenia.

1. pôstna nedeľa B
Zamyslenie:
Minulú stredu bol zvláštny deň. Vieš aký? ….……………………………………………………….
A vieš, čo sa Popolcovou stredou začalo? …………………………………………………………..
V pôstnej dobe sa pripravujeme na nejaké sviatky. Vieš na aké? ………………………..
Dnes sme čítali, že Pán Ježiš odišiel na púšť. Tam sa tam tiež pripravoval na
všetko, čo ho čaká, i na svoju smrť na kríži. Teda na to, čo sa stalo na Veľkú Noc.
Na púšti za ním niekto prišiel. Kto to bol? ………………………………………………………….
Čo tam diabol robil? …………………………………………………………………………………………..
A čo urobil potom Pán Ježiš? ………………………………………………………………………………
Aj nás pokúša diabol. Ako? …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Našepkáva nám, aby sme robili rôzne veci, ktoré nie sú dobré. A tiež nám
hovorí, aby sme nerobili, to čo je správne.
Ak chceme byť ako Pán Ježiš, musíme dokázať diabla odohnať. To môžeme
trénovať celú pôstnu dobu. Pán Ježiš nám v tom bude určite pomáhať.
Záver: Budeme sa snažiť neposlúchať to, čo nám našepkáva diabol.
Počas celej
pôstnej doby
si môžeme
s deťmi
stanoviť
jednoduché
konkrétne
predsavzatie
a jeho plnenie
značiť do
„pôstnej
cestičky“.

1. Úloha pre Teba: Doplň správne slová a výpoveď podľa dnešného evanjelia
podľa Marka
Duch vyviedol Ježiša na ..................... . Bol tam ......... dní a satan ho pokúšal. Bol
medzi divou ............................. a .............................. mu posluhovali.

Keď .................................. uväznili, prišiel Ježiš do ................................. a hlásal
Božie ...............................................................

2. Úloha pre Teba: Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu na púšti odmietol každé

pokušenie. Postavy na obrázku majú pred sebou tiež voľbu – splniť povinnosť
alebo sa nechať zlákať zábavou. Farebne vyznač cestičku k obrázku, ktorý
znázorňuje správne rozhodnutie.

Meno a priezvisko: …………………………………………................

Vek: ......................
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